اخبار

شهرستان ها

گوناگون

بیمارستان رشتخوار دستگاه
دیالیز ندارد
خاکشور/عضوشورایشهررشتخوارگفت:باگذشت
 10سال از راه اندازی بیمارســتان ۳۲تختخوابی
رشتخوار و وجود  ۱۷مریض دیالیزی در شهرستان
رشتخوار،بهرغمقولمدیراندانشگاهعلومپزشکی
استان خراســان رضوی و وزارت هنوز بخش دیالیز
بیمارستان این شهرســتان راه اندازی نشده است
 .ســید حمید موســوی به خراســان رضــوی گفت:
بیمــاران دیالیــزی شهرســتان کمتر توســعه یافته
رشــتخوار برای دریافت خدمات دیالیــزی با هزینه
های گزاف راهی شهرهای همجوار استان خراسان
رضــوی می شــوند .وی با اشــاره بــه نیاز فــوری راه
اندازی بخش دیالیز بیمارســتان رشــتخوار گفت:
این بخش بیش از ۱۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
که از وزیر بهداشــت می خواهیم اقدام عاجل برای
رفع این مشکل در رشــتخوار کند .وی همچنین با
اشاره به کمبود نیرو در بیمارستان رشتخوار گفت
در بیمارستان الزهرای رشــتخوار به دلیل کمبود
نیروی متخصص ،بیماران به بیمارستان های دیگر
خــارج از شهرســتان مراجعــه می کنند .موســوی
خاطر نشــان کــرد :بیمارســتان رشــتخوار از نبود
نیروی مالی و پشتیبانی و راننده و...رنج می برد که
می طلبد وزارت بهداشــت این کمبود ها را جبران
کند تا بهتر به مردم رشــتخوار خدمات برسد .عضو
شورای اسالمی شهر رشتخوار همچنین با اشاره به
فرسودگی آمبوالنس های این شهرستان خواستار
تجهیز بیمارستان رشــتخوار ،مرکز خدمات جامع
سالمتشهریوروستاییرشتخواروجنگلومراکز
اورژانس جاده ای رشتخوار شعبه باسفروسنگان به
آمبوالنس شد.
این مقام مســئول نیــز با اشــاره بــه نا تمــام ماندن
دو پــروژه مرکز جامع ســامت شــهر جنــگل و فتح
آبــاد از توابع شهرســتان رشــتخوار طی  10ســال
گذشته گفت :پروژه های مذکور از سال  ۸۹کلنگ
زنی شــده و پیشــرفت  ۶۰و  ۴۰درصــدی دارد که
متاســفانه چندین بار مورد بازدید مدیران دانشگاه
علوم پزشکی استان خراســان رضوی و شهرستان
رشــتخوار و چنــد نوبــت نماینده مــردم رشــتخوار
وخواف درمجلس قرار گرفته است اما به علت نبود
اعتبار به حالت تخریبی در آمــده و نیازبه پیگیری و
شــروع مجدد برای تکمیل این دو مرکز اســت .وی
خاطر نشان کرد :فتح آباد و جنگل دارای ساختمان
فرسوده و قدیمی اســت که برای بهره مندی مردم
شهرستان رشتخوار ،از خدمات این مراکز درمانی
باید برای تکمیل تالش شود.

مهار آتش سوزی در واحد دانهبندی
گوگرد پاالیشگاه هاشمی نژاد
تمدن /آتشسوزیدرواحددانهبندیگوگردشرکت
پاالیشگازشهیدهاشمینژادباتالشآتشنشانان
این شــرکت در کمتریــن زمان ممکن مهار شــد .به
گزارش خراســان رضوی و به نقل از روابط عمومی
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ،ابوالفضل
نعمتی رئیــس روابط عمومــی این شــرکت در این
خصوص گفــت :این حادثه عصر روز ســه شــنبه در
خارج از فنــس عملیاتی واحدهای پاالیشــی اتفاق
افتاده است که با همت کارکنان واحد آتش نشانی
مهار شد .وی اظهارکرد :در ساعت  ۱۵ظهر روز سه
شنبه در پی بروز اشــکال برقی یک دستگاه الکترو
موتــور مربوط بــه نــوار نقاله سیســتم بارگیــری در
واحد دانه بندی گوگرد شــرکت پاالیش گاز شهید
هاشــمی نژاد ،حریق ایجاد شــد و به وســیله تسمه
نقالــه الســتیکی در حــال حرکــت به داخل ســوله
ذخیره بنتونیت ســرایت کرد .نعمتی تصریح کرد:
پس از اعالم حریق ،آتش نشــانان وارد عمل شدند
و عملیــات اطفای حریــق آغاز شــد .وی گفت :نظر
به این که تســمه نقاله از جنس مواد پلیمری اســت
در اثر ســوختن آن ها دود زیادی در محوطه منتشر
شده بود.
سخنگوی پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد تاکید
کرد:درجریانحریقمذکورفقطدوعددتسمهنقاله
آســیب دیده و خســارت دیگری ایجاد نشده است.
نعمتی بیان کرد :سیســتم اطفای حریق ســوله به
درستی عمل کرده اســت و روند تولید گاز و گوگرد
دیگر واحدها بدون هیچ وقفه ای ادامه دارد.

کاوش ها برای تعیین عرصه
محوطه باستانی تپه برج نیشابور
آغاز شد
شــجاعی مهر /کاوش و گمانه زنی بــه منظور تعیین
عرصــه و پیشــنهاد حرایــم تپــه بــرج نیشــابور کــه
استقراری گســترده و آثار پیش از تاریخی در شرق
دشت نیشابور و در جنوب روســتای برج دارد آغاز
شده است و تا پایان تابستان ادامه دارد .
عمران گاراژیان سرپرست هیئت باستان شناسی
و عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه
نیشــابور با اعالم این خبر و بیان این که وسعت آثار
باســتانی در این محوطه بیش از  13هکتاراست،
افزود :این محوطه پیشتر در زمستان  1383و بهار
 1384مورد کاوش با هدف الیه نگاری قرارگرفت
که آن پژوهش نشان داد محوطه یاد شده دارای آثار
گسترده دوران پیش از تاریخی ،از اواخر نوسنگی
تا دوره آهن است.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Thu،Jul 11،2019، No.4173

5

پنج شنبه  20تیر  . 139۸شماره 417۳

مردم و کسبه در گفت و گو با خراسان رضوی مطرح کردند

بایدهاونبایدهاییکطرفهسازی ۴خیابان اصلیقوچان
گزارش
ایشان زاده

طرحیکطرفهسازیخیابانهایقوچان؛همه
ناراضی و شورای شهر وشهرداری ناراضی ،این
جمله پیامک شهروندی قوچانی است که از یک
طرفه ســازی برخی خیابان های قوچان انتقاد
کردهاست.بهگزارش خراسانرضوی،افزایش
بــی رویــه تعدادخودروهــای ســواری ،ازدیــاد
جمعیت با مهاجرت های روســتایی به شهر ،بی
توجهیبهمقرراترانندگیوعالوهبراینضعف
فرهنگ رانندگی و همچنین عرض کم خیابان
ها به ویژه چهارخیابــان اصلی وقدیمی قوچان،
این روزهاشــهر قوچان را دچار مشــکالت تردد
و ترافیک کرده است  .خیابان فرعی منشعب از
چهارخیاباناصلیوچهارخیابانمنتهیومتصل
به میدان مرکزی شــهر ،اینک پاسخ گوی تعداد
زیاد رفت وآمدهای شهروندان و تردد خودروها
نیســت.این ازدحام وشــلوغی ها صبح بــا ورود
روستاییان اطراف به شــهر برای خرید مایحتاج
خود تا حــدود ظهــر و قبل از بازگشــت افــراد به
روستاهای خود به اوج می رسد .اگرچه درطول
روز ،اســتفاده هــای غیــر ضــروری شــهروندان
از اتومبیــل هــای شــخصی و رفــت وآمدهای به
اصطالحتکسرنشینوپارکخودروهایبرخی
مغازهداراندریکسمتخیابان،ازصبحتاشب،
همه از عواملی اســت که بر مشــکالت ترافیکی
شــهر افزوده اســت ،این مشــکل ،نه تنهــا برای
شهروندان آزاردهنده وخسته کننده بوده ،بلکه
دغدغهخاطریهمبرایمسئوالندرشهرستان
ومدیران امور شهری اســت .در برون رفت از این
مشکل،درچندسالاخیراقداماتیمثلتعریض
خیابان های شــهید بها گیر ،رازی و بازگشــایی
خیابان های ســاحلی حاشــیه رود خانه اترک،
همچنینیکطرفهسازیخیابانتربیتانجامو
بولوارهایجدیدینیزاحداثشدهاست.اگرچه
ایــن اقدامــات تاحــدی درکاهش بــار ترافیکی
موثر بوده امــا کافی نبوده اســت .وجــود چنین
وضعیتی درشــهر و ترافیک های سنگین ووقت
گیر ،سرانجام مسئوالن را به هم اندیشی وچاره
جویی های بیشتر وبهتری واداشت که درنتیجه
سال گذشته طرح یک طرفه سازی خیابان ها به
اجرا گذاشته شــد .در این زمینه بانصب عالیم و

برپایینخستیننمایشگاه
صنایع دستی در گلبهار

باقری /به همت شــرکت عمران  ،شــهرداری
گلبهــار و همــکاری اداره میــراث فرهنگــی
شهرســتان چنــاران نخســتین جشــنواره و
نمایشگاهصنایعدستیوهنرهایسنتیدر
این شهر برپا شده است .به گزارش خراسان
رضوی در این نمایشگاه  ،هنرمندان صنایع
دســتی شهرســتان در 30غرفه آثار و دست
ســازه های خــود را در معرض دیــد و نمایش
گذاشتهاند.درآیینآغازبهکارایننمایشگاه
مشاور معاون وزیر مســکن  ،راه و شهر سازی
گفت:این نمایشگاه ها همزمان در 17شهر
جدید برگزار می شود و نفرات برتر و برگزیده
به سطح ملی راه می یابند و تقدیر می شوند.
ایمانــی جاجرمــی هــدف از برگــزاری ایــن
نمایشــگاه ها را تشــریک مســاعی ،وحدت،
همدلی  ،نشــاط و شادابی بین شــهروندان
شــهرهای جدید و حمایت از صنایع دســتی
اعالمکردوافزود:ایناتحاد،اتفاقوهمدلی
ها موجب ایســتادگی در مقابل آسیب های
اجتماعیمیشود.

میله های الستیکی وجداسازی خط رفت وآمد
خودروها و وسایلنقلیهعمومیهمچوناتوبوس
و تاکســی به عنوان مســیر ویــژه بــا خودروهای
شخصی ،طرح یک طرفه سازی اجراشد .با یک
طرفه ســازی خیابان های فرعی نیز تا حدی بار
ترافیکی خیابان های اصلی شهر کاهش یافت.
درهرحالاجرایاینطرحدرکناررضایتمندی
تعــدادی ازشــهروندان ،برخی ناخرســندی ها
ونارضایتیهاراهمبهدنبالداشتهاست.
•ضررکسبه

یکــی از مغــازه داران خیابــان شــهید بهشــتی
(بازار قوچان) می گوید :اجرای این طرح باعث
شــده خودروها درمســیر یک طرفه خود ،بدون
امکان توقف ،عبور کنند و درنتیجــه ما خیلی از
مشتریان را ازدســت می دهیم که قبال راحت تر
می توانستند پارک و برای خرید مراجعه کنند.
یک شــهروند دیگر نیز گفــت  :در خیابــان های
دیگر هم همین طور اســت  .به فرض درخیابان
امام(ره) ،معروف به بازار عشــق آبــاد ،به محض
توقف خودرو و بــه اصطالح پارک دوبــل ،مامور
راهنمایــی ورانندگی ســر می رســد و باتذکر به
راننــده مانع توقــف او می شــود کــه درواقع این
توقف هــا موجــب محدودیــت عرض خیابــان و
ایجاد مشــکل بــرای خودروهای درحــال تردد
خواهدشد .شهرونددیگری که خودرا به عنوان
یکــی از فرهنگیان معرفــی می کند مــی گوید:
بروز چنین وضعیتی درشــهر و مشــکالت وگره
های ترافیکی آن ،درواقع مربوط به گذشته ها و
متاسفانه نبود آینده نگری های مدیران دردهه
هایقبلاست.ویافزود:زمانیکهقیمتمغازه
ها،زمینوخانههادرقوچانبسیارپایینوامکان
عقب نشینی خیابان ها بیشــتر وراحت تر میسر
بود ،با یک اقدام درست وضربتی وحساب شده،
باید طــرح تعریض وعقب نشــینی ها بــه ویژه در
چهارخیاباناصلیواولیهشهربهاجرادرمیآمد
وباایجادبولواروخیابانهاباعرضوسیع،همبر
زیبایی شــهر افزوده و هم رفــت وآمدها راحت تر
می شــد .حاال با یک طرفه ســازی خیابان ها ،نه
عرض خیابان زیاد شــده و نه مشکل ترافیک آن
گونه که باید حل شده است .حسن زاده یکی از
مخالفاناینطرحمیگوید:اجرایطرحچندان
که باید جالب نیســت و ایراداتــی دارد .از جمله
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این که باهدایت خودروها به خیابان های فرعی
باتوجه به کم عرض بودن آن هــا ،تردد خودروها
موجب ترافیــک و دشــواری رفــت وآمــد دراین
خیابانهاشدهاستکه برایساکنان خوشایند
نیست و درساعات اوج ترددها و استراحت آنان،
ســروصدای ماشــین ها و بوق زدن هــا ،آرامش
ســاکنان به هم می ریزد  .این درحالی اســت که
معموالدریکطرفاینخیابانها،خودروپارک
میشود .درقسمتهاییازخیابانهایشهید
روشــنی یا مولــوی ،گاه دردوطــرف خیابان نیز
اتومبیل پارک می شود که به سهولت نمی توان
ازخیابان هــای یک طرفه عبور کــرد .وی افزود:
از دیگر مشکالت شهر ،نبود یاکمبود پارکینگ
هایعمومیونبودپارکینگهایطبقاتیاست.
ابراهیمی ساکن خیابان شهید بها گیر با اظهار
رضایت از اجرای این طرح گفــت :درهرصورت
باید چاره ای برای کاهش ترافیک خیابان های
اصلی اندیشــیده می شــد که هم اکنون شــاید
مناسبترینکارهمینیکطرفهسازیخیابان
هاست ،چون دست کم ،ترددها درچهارخیابان
اصلی روان تر شده است یا دیگر وجودندارد .به
راستیاگرکسیطرحبهتریاایدهخوبتریدارد
باید ارائه دهد و مشــارکت هــای مردمی در امور
شهریهمیشه وجودداشتهباشد.
•آغاز طرح درسال۸۹

شــهردار قوچان در بــاره مشــکل ترافیک ویک
طرفهشدنخیابانهاگفت:آغازطرحیکطرفه
ســازی خیابان هــای شــهر در ســال ۸۹بود که
ســپس بازبینی های مجدد انجام گرفت ،تا این
کهدرسالگذشتهنیزموضوعدرشورایترافیک
شهرســتان مطرح شــد و در نهایت اجرای آن به
تایید شورای ترافیک ،شورای تامین و مسئوالن
مربوط رســید .علی پیشــیار افــزود :مدتی قبل
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از اجرای طرح ،درشــهر اطالع رسانی ها انجام
شد و در نهایت این طرح با اقداماتی مانند خرید
وتهیه بیش از ۸۰۰تابلو و دیگر وســایل الزم و به
کارگیری  ۴۵نفــر از نیروهای شــهرداری برای
رفاهحالشهروندانوکاهشمشکالتترافیکی
به اجرا درآمــد .وی تصریــح کرد :با اجــرای این
طرح،اغلبمردمرضایتدارندبهجزتعدادکمی
از کسانی که قدری از منافع آن ها کم شده است
یاچنینمیگویند،بقیهشهروندانراضیبودند
کهباسوقدادنخودروهابهخیابانهایموازی
وتعریضوتعیینشدهازبارترافیکیخیابانهای
اصلی کاسته شده اســت .این درحالی است که
همینرفتوآمدهاازخیابانهایفرعی،بهنوعی
باعث جنب وجوش بیشــتر درآن ها شده است .
خیلیازخیابانهانیزرونقپیداکردهودرنتیجه
با ســاخت وســازها دراین خیابان ها و خــروج از
حالــت یکنواختی ،برقیمت ملــک وزمین در آن
هاافزودهشدهاست.بنابراینازلحاظاقتصادی
هم این طــرح به نفع خیلــی از شــهروندان بوده
است.همچنین خیلی از امالک واماکن تجاری
در همین مســیر های فرعی احداث وراه اندازی
شده است  .وی گفت :درهمین باره با استقبال
ومشارکت بخش خصوصی درســرمایه گذاری
ها از جمله احداث دو جایگاه سوخت در قسمت
هایشمالیشهر،ضمنرونقبخشیبهمناطق،
ازبارترافیکبرایرفتوآمدبهجایگاههایقبلی
سوختکاستهخواهدش د.درهرحالاجرایاین
طرحبرایاولینباروتجربهنخست،خواهناخواه
درکنارمحاسنخود،کموکاستهاییهمداشته
اســت که برطرف می شــود اما هدف کلــی آن،
کاهشبارترافیکوسهولترفتوآمدهایمردم
اســت که حدود  ۹۰درصد مردم اظهار رضایت
کرده اند وبــی تردید درچنین مــواردی عده ای
هرچنداندکناراضیدیدهمیشوند.
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جوان  24ساله در آبگیرهای
نیشابورغرق شد
شــجاعی مهر /جوان  ۲۴ســاله در یکی از آبگیرهای
نیشابورغرق شد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری نیشابور
با تاییــد اینخبر گفت :بــا اعالم خبر غرق شــدگی
یک جوان حدودا  24ساله در منطقه ای معروف به
چاه یابو در محور نیشابور به سبزوار به سامانه 125
نجاتگران ایســتگاه مرکــزی به محل حادثــه اعزام
شدند .سید مهدی حسینی افزود :این جوان حدود
 24ساله با دو تن از دوستان خود برای تفریح و شنا
به آبگیری که به علت تجمع آب در محل گودبرداری
پشتمعدنکرومیتموجوددرمحلایجادشدهبود
رفته بودند که جوان مذکور پس از ورود به داخل آب
غرق شد و تالش دوســتانش برای نجات وی نتیجه
ای در برنداشت.
وی افزود :نیروهای عملیاتی پس از رسیدن به محل
با رعایــت اصول ایمنــی وارد آب شــدند و بــه دلیل
شفاف بودن آب پس از دقایقی جســد غریق را پیدا
کردند .حســینی در پایان با اشاره به بارندگی های
امســال گفت :از شــهروندان عزیز خواهشــمندیم
از شــنا در مناطقــی که بــا آن آشــنایی ندارنــد جدا
خودداری کنند.

فشفشه های عروسی زمین های
زراعی را به آتش کشید
مسئول خدمات آتشنشانی طرقبه از آتشسوزی
 ۳۰۰۰متــر از اراضی بایــر رودخانه بــار خبرداد و
گفت :آتشبــازی و جرقههای حاصل از فشفشــه
های کاروان عروسی باعث ایجاد حریق در اراضی
زراعی و باغی رودخانه بار طرقبه شد.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ابوالفضــل نیکدل
گفت:ســاعت  ۹شــب بــه ایســتگاه مــا در طرقبه
وقوع آتشســوزی در  ۳۰۰۰متــر اراضی زراعی
و بایــر رودخانه بــار این شهرســتان گزارش شــد .
وی گفــت :در پی این گــزارش ماموران شــامل دو
دستگاه ماشین و یک تیم شش نفره فوری به محل
حادثه اعــزام شــدند  .رئیــس آتشنشــانی طرقبه
درباره علت این حادثه اظهــار کرد :علت وقوع این
آتش ســوزی بیتوجهی کاروان عروسی و فشفشه
بازی همراهان عــروس و داماد بوده بــه طوری که
جرقههای حاصل از این آتشبازی روی علفهای
خشــک اراضی بایــر ایــن منطقــه افتــاده و همین
موضوع باعث شــعلهور شــدن آتــش در زمینهای
رودخانه بار شده است .
نیکدل گفت :خوشــبختانه همکاران ما با یک کار
تیمــی و اســتفاده از  ۱۰هــزار لیتر آب توانســتند
در ســاعت  ۱۰و ربع شب این آتشســوزی را مهار
کنند و مانع گسترش آتش به دیگر اراضی و باغات
محل شوند.

